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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2013 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 12, 
13 şi 14 februarie 2013, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea 
cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României (raport; PL.x 459/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli (raport; PL.x 465/2012). 

3. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie; Pl.x 468/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi 
repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, 
deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 
mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind 
biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia 
privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 



Janeiro) (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 13/2013). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.18 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 338/2012). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 337/2012). 

7. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (raport; PL.x 148/2012). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la 
Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 27 mai 2011, la 
Convenţia cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată 
la Kiev la 22 mai 2003 (aviz; PL.x 451/2012). 

9. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 
completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(aviz; PL.x 20/2013). 

Lucrările şedinţei din data de 12 februarie 2013, au început la 
ora 1400 şi au avut următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea 
cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României (raport; PL.x 459/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi 
repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, 
deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 
mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind 
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biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia 
privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 
Janeiro) (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PLx. 13/2013). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.18 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991 (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; Pl.x 338/2012). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (raport; Pl.x 337/2012). 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la 
Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 27 mai 2011, la 
Convenţia cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată 
la Kiev la 22 mai 2003 (aviz; PL.x 451/2012). 

6. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(aviz; PL.x 20/2013). 

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Liviu Harbuz, aflat în delegaţie externă. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

Au participat ca invitaţi: 
- doamna Elena Dumitru – secretar de stat, Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 
- domnul Viorel Morărescu – director general, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- doamna Graziela Vâjială – preşedinte, Agenţia Naţională 

Anti-Doping; 
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- domnul Valentin Apostol – director, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Elena Leaotă – director, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Monalisa Baldovin – şef serviciu, Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

- doamna Iulia Acatrinei  - consilier, Agenţia Naţională Anti-
Doping; 

- doamna Dana Ionescu – şef serviciu, Agenţia Domeniilor 
Statului. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile 
a pesticidelor pe teritoriul României (PL.x 459/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Domnia sa a precizat că proiectul de 
ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea 
Cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României, din perspectiva alinierii 
legislaţiei naţionale la normele europene în domeniul fitosanitar în 
raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

Domnul deputat Petre Daea a cerut ca iniţiatorul să ţină cont de 
timpul trecut  de la elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă şi, 
dacă în această perioadă au mai apărut elemente noi, acestea să fie 
inserate în textul final al proiectului de raport pe care-l va redacta 
comisia.  

Doamna Elena Leaotă, director în MADR, a precizat că 
adoptarea acestui act normativ se impune în regim de urgenţă, 
pentru că termenul fixat pentru transpunerea legislaţiei europene era 
26 noiembrie 2012. 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are 
obligaţia de a–şi armoniza legislaţia naţională în domeniul utilizării 
pesticidelor cu cea a Uniunii, prin transpunerea celor mai recente 
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acte normative ale Uniunii din acest domeniu. A prezentat şi 
noutăţile pe care acest act normativ le aduce. 

S-a supus aprobării proiectul de lege. Toate articolele au fost 
aprobate în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analizarea Proiectului de Lege 
pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur 
privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 
15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat 
de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la 
Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 
2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 
1992 la Rio de Janeiro) (PLx. 13/2013). 

Doamna Elena Dumitru, secretar de stat în MMSC, a prezentat 
proiectul de lege şi a arătat că Protocolul adiţional aduce completări 
Protocolului sub aspectele privind răspunderea şi repararea unui 
eventual prejudiciu adus mediului, datorat efectelor potenţiale 
adverse ale organismelor modificate genetic. A precizat că 
Protocolul adiţional se bazează pe principiile şi conceptele utilizate 
în Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind răspunderea de mediu referitoare la 
prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, transpusă de 
România în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 68/2007 aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Domnul Kelemen Atilla a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 

Propunerea a fost aprobată, în unanimitate. 
S-a trecut la dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, 
adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la 27 mai 
2011, la Convenţia cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (PL.x 451/2012). 

Proiectul de lege s-a aflat în analiza comisiei pentru aviz, 
necesar în Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Doamna Elena Dumitru, secretar de stat în MMSC, a prezentat 
proiectul de lege şi a explicat că protocolul pentru managementul 
durabil al pădurilor în Carpaţi prevede anumite obligaţii generale 
pentru părţile semnatare. Pentru implementarea Protocolului este 
nevoie de elaborarea unui plan strategic de acţiune, aşa cum se 
menţionează în art. 20, alin. (4) al acestui act.  

Au urmat dezbateri, 
Domnul deputat Kelemen Atilla a apreciat utilitatea acestui 

Protocol şi a propus avizarea favorabilă a acestuia.  
Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că la dezbatere ar fi 

trebuit să fie prezent secretarul de stat care răspunde de păduri, 
pentru că problematica analizată este foarte importantă şi de o 
complexitate aparte, aşa încât prezenţa unui specialist în domeniu se 
impune. 

Domnul deputat Ion Tabugan a susţinut propunerea formulată 
de domnul deputat Tinel Gheorghe. 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus avizarea favorabilă a 
Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 
2011 şi semnat de România la 27 mai 2011, la Convenţia cadru 
privind dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 
2003. Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de 
voturi pentru şi 5 abţineri. 

Domnul deputat Nini Săpunaru, preşedintele Comisiei, a cerut 
organizarea unei analize pe problematica silviculturii în România.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 
(PL.x 20/2013). 

Domnul deputat Ion Tabugan, în calitate de raportor, a precizat 
că proiectul de lege se află pe ordinea de zi a comisiei pentru aviz şi 
a cerut ca în procesul de avizare a zonelor care să fie supuse 
regimului ariilor naturale protejate să fie incluse şi autorităţile 
locale.  

 6



Domnul deputat Tinel Gheorghe a cerut ca în aceste cazuri şi 
autorităţile locale să fie consultate. 

Domnul deputat Ioan Munteanu a arătat că nu există un punct 
de vedere al actualului Guvern şi că problematica ariilor protejate 
trebuie revăzută. 

Domnii deputaţi Kelemen Atilla, Ion Melinte, Ioan Cristian 
Chirteş, Marian Avram au susţinut ideea că autorităţile locale să fie 
consultate în această privinţă. 

S-a propus amânarea analizei, pentru o săptămână. Propunerea 
a fost aprobată în unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.18 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991 (Pl.x 338/2012). 

Domnul deputat Marian Ghiveciu, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. Proiectul este comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Au urmat dezbateri. 
Doamna Dana Ionescu, şef serviciu ADS, a prezentat punctul 

de vedere al instituţiei pe care o reprezintă şi a afirmat că ADS nu 
susţine propunerea legislativă. 

S-a propus respingerea. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl.x 337/2012). 

Domnul deputat Ioan Munteanu, iniţiator al propunerii 
legislative, a precizat că prin propunerea legislativă se dă 
posibilitatea concesionarilor şi arendaşilor să devină proprietarii 
terenurilor agricole, aşa cum prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura s-a dat 
posibilitatea concesionarilor şi arendaşilor amenajărilor piscicole să 
cumpere terenul de sub luciul de apă. 
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Domnul deputat Tinel Gheorghe a propus respingerea 
proiectului de lege pentru că ceea ce a mai rămas acum la ADS sunt 
terenuri pe care statul le-a recuperat prin lucrări de îndiguiri, 
desecări şi altele.  

S-a propus respingerea Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl.x 337/2012). 

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 12 
voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 13 februarie 
2013, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli (raport; PL.x 465/2012). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare (raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 
familie; Pl.x 468/2012). 

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Liviu Harbuz, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Viorel Morărescu, director 
general în cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL.x 465/2012). 

Domnul deputat Costel Şoptică, în calitate de raportor, a 
prezentat proiectul de lege. 
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Au urmat dezbateri. După finalizarea dezbaterilor s-a propus 
amânarea analizei. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea analizei 
şi la Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare (Pl.x 
468/2012). 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 februarie 
2013, începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (raport; PL.x 148/2012). 

Au fost prezenţi 29 de deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei. Au absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin şi 
domnul deputat Liviu Harbuz, aflat în delegaţie externă. 

Ca invitat a participat domnul Viorel Morărescu, director 
general în cadrul  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini 
Săpunaru, preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperaţiei 
agricole (PL.x 148/2012). 

Domnul deputat Kelemen Atilla a prezentat proiectul de lege şi 
a precizat că proiectul de lege privind modificarea şi completarea 
legii nr. 566/2004. Legea cooperaţiei agricole propune modificări 
care vizează posibilitatea persoanelor fizice autorizate înfiinţate în 
temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 să facă 
parte din cooperativele agricole. 

Au urmat dezbateri. 
În timpul dezbaterilor s-a propus amânarea analizei şi reluarea 

acesteia într-o şedinţă viitoare. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.   

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR,   
Nini Săpunaru    Costel Şoptică  
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